
 

Menu 
  

 

  

Voorgerechten    

Brood met smeersels    
Aioli en tapenade 

6,75 

Tomaat-paprikasoep 
Brood en basilicumroom 

7,75 

Schaaldieren bisque 
Crouton, rouille 

8,25 

Rundercarpaccio +2,75    
Truffelmayonaise, rucola, rode ui, Grana Padano en pittenmix 

13,50 

Caesar salade (keuze uit kip/zalm/vitello) +2,75 
Little gem, spek, ei, dressing met ansjovis en Parmezaanse kaas  

13,50 

Salade geitenkaas +2,75     
Mesclun, aceto balsamico, mangochutney en gerookte noten 

13,50 

Salade caprese 
Tomaat, mozzarella, basilicum en aceto 

11,50 

Nacho's 
Tomatensalsa, guacamole, vegetarisch gehakt, lente ui, jalapeños, 
cheddar, paprika, komkommer en tomaat 

11,25 

Hoofdgerechten 

  

 

Ravioli gevuld met ricotta en spinazie 
Tomaat-mascarponesaus, bosui en rucola 

 

20,50 

Hamburger 
Brioche bun, little gem, uienchutney, tomatensalsa, cheddar, tomaat, 
komkommer en friet 

20,50 

Kipsaté van kippendij 
Satésaus, friet, atjar, kroepoek en lente-ui 

20,50 

Kabeljauw met kruidenkorst +7,50 
Seizoensgroenten, aardappelgarnituur en dressing van kappertjes 

27,75 

Vispannetje met kaas uit de oven 
Schaaldierensaus, mosselen, salade en friet 

22,50 

Mosselburger 
Little gem, tomaat, zoetzure mosselgroenten en tartaarsaus 

17,25 



 

 
 

Zeeuwse mosselen 900 gram +5,00 
Friet, sauzen en salade 

25,75 

Zomercurry 
kikkererwten, zoete aardappel, kidneybonen, kokos, broccoli en rode 
linzen 

22,50 

Varkenshaas met brie 
Ratatouille, aardappelgarnituur en chimichurri 

22,50 

Entrecote +5,00 
Friet, seizoensgroenten  en bearnaisesaus 

25,75 

Wilt u extra frites bestellen? 2,75 
Wenst u friet in plaats van uw aardappelgarnituur? 1,50 

Nagerechten  

Yoghurttombe      
Vers fruit 

9,25 

Cheesecake     
Mangocoulis en citroenijs 

9,25 

Biologische kaas +5,00     
Drie soorten biologische kaas, mangochutney, krentenbrood  

14,25 

Crème brûlée 
Limoenblad, citroengras en citroenijs 

9,25 

Brownie 
Karamel-zeezoutijs, slagroom en pindacrumble 

9,25 

Sorbetijs in drie lagen (gluten- en lactosevrij) +1,-   
Vers fruit 

10,25 

Koffie met lekkernijen en Zeeuwse likeur 
 
 
 
 

9,25 

Allergie? Meld het ons. Verblijft u langere tijd bij ons en heeft u 
wensen buitenom de kaart? Vraag ons naar de mogelijkheden!  
 
*Dit gerecht bestaat uit biologische producten 
*Dit gerecht bestaat uitsluitend uit vegetarische producten 
*Dit keurmerk is voor kweekvis die duurzaam wordt gekweekt om het 
milieu hiermee zo min mogelijk te belasten 

 


